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legislatívne zmeny  
a ich dopad na prevádzku STK

Na stojisku definovanom vyhláškou bude môcť byť len jedno vozidlo, 
čo sa prejaví výrazne dlhším časom  kontroly jedného vozidla a zároveň aj 
znížením kapacity jednej linky. Časy výkonu emisnej a technickej kontroly 
pre výpočet kapacity linky sú zadefinované vyhláškou.  Pri bežnom osob-
nom aute je čas EK 30 minút a TK 20 minút, spolu 50 minút. Nákladné vo-
zidlá, traktory  a autobusy majú stanovený limit EK 40 minút a TK 30 minút. 

Pevne veríme, že tieto časy nebudú striktne považované za smerodaj-
né, pretože aj samotný príjem vozidiel do systému ako aj vyhodnotenie 
zaberie nejaký čas. Náš tím však urobí všetko preto, aby sme minimalizo-
vali prestoje a čakacie doby pre zákazníkov. 

Ing. Anton Angelovič / vedúci STK

Najvýraznejší investičný stimul si vyžiadalo pracovisko 
emisnej kontroly, nakoľko k 1.7.2018 bolo nutné spustiť do 
plnej prevádzky novoschválené emisné prístroje. Po zvážení 
všetkých parametrov a cien sme sa rozhodli obnoviť tech-
nologický park prístrojom MAHA MET 6.3  a BOSCH BEA 950. 
Oba prístroje sú na technologickej špičke vo svojej triede  
a sú univerzálne na meranie emisií benzínových ako aj die-
selových motorov. 

Po skúsenostiach z doterajšej vyše 4 mesačnej prevádzky 
môžeme konštatovať, že práca s nimi je výrazne rýchlejšia, 
najmä pri komunikácii s riadiacimi jednotkami EOBD, hoci  
v prvotných týždňoch to tak nebolo, ale po softwarových ak-
tualizáciách, ktoré si vyžiadala prax, sa to podstatne zlepšilo.

Ďalšia investícia sa bude týkať navýšenia počtu kamier a úložiska pre 
kamerový systém, kde je zatiaľ jednoročné prechodné obdobie, pod- 

mienku však musíme splniť k termínu 
20.5.2019. Navýšenie počtu kamier sa 
týka opäť emisnej kontroly, lebo doteraz 
sa priebeh emisnej kontroly snímal len 
vstupnou a výstupnou fotkou. Ponovom 
to bude i kamerový záznam celej kon-
troly. Kamera bude snímať bok vozidla, 
prístroj, vloženú sondu vo výfuku a celý 
priebeh výkonu emisnej kontroly tech-
nikom. 
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Nová éra Audi dosiahla 8. dimenziu.
Nové Audi Q8. 

Zažite úplne novú dimenziu výrazného dizajnu snúbiaceho sa s výkonom a špičkovými jazdnými vlastnosťami 

Audi quattro. Teraz už nezáleží, aký máte cieľ, pretože s Q8 bude každá cesta nezabudnuteľným a komfortným 

zážitkom. Toto všetko a ešte oveľa viac prináša 8. dimenzia Audi. Pretože myseľ nepozná hranice.  

  
Audi Náskok vďaka technike

Vitajte v 8. dimenzii

Petrovianska 1, 080 05 Prešov, 051/7560 261, audi@pocar.sk, www.pocar.sk

PO CAR, spol. s r.o.
Kombinovaná spotreba: 6,6 – 6,8 l/100 km.  
Kombinované emisie CO2: 172 – 179 g/km.

Dňom 20.5.2018 vstúpil do platnosti 
nový zákon č.106/2018 Z.z. o prevádz- 
ke vozidiel v cestnej premávke. Niekto-
ré náležitosti v rámci fungovania našej 
STK bolo potrebné zabezpečiť ihneď, 
na niektoré sa vzťahuje prechodné 
obdobie. V dnešnej časti sa pozrieme 
na potrebu finančných investícií, ktorú 
nám legislatívna zmena priniesla.  

MAHA MET 6.3Bosch BEA 950




